OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE

ZÁPIS

č. 16/2016

ze zasedání zastupitelstva Obce Dražičky ze dne 24.11.2016 v 19.00 hod. v úřadovně
Obecního úřadu
Přítomni: p.Bartáček,Hák,Marešová,Mrázek,Pekárková,Šmejkal
Přítomna je nadpoloviční většina zastupitelů obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné
Program: 1. Zahájení a kontrola zápisu č.15/2016 ze zasedání zastupitelstva obce 27.10.2016
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Došlá pošta za 11/2016
4. Čerpání rozpočtu za 11/2016
5. Projednání a příprava návrhu rozpočtu obce na rok 2017
6. Různé
K b.1) Zasedání zahájil starosta obce pan Mrázek přivítáním přítomných, seznámil s
programem zasedání, který byl následně schválen. Dále provedl kontrolu zápisu č. 15/2016
ze zasedání zastupitelstva obce 27.10.2016
K b.2) Zapisovatelem zasedání zastupitelstva obce určen p. Mrázek, ověřovateli zápisu určeni
p. Marešová, p. Pekárková
K b.3) – Státní okresní archiv Tábor – protokol o provedeném výběru archiválií mimo
skartační řízení
- MěÚ Tábor – stavební úřad – usnesení přerušení řízení o odstranění stavby na pozemku
parc.č. 11/2 kat. území Dražičky, výzva k doplnění podkladů, majitel Ladislav Adamovský
Dražičky 69
- Krajský úřad Jč. kraje ČB odbor RR – protokol o kontrole využití dotace POV 2015 na akci
„Závěsný mulčovač pro údržbu veřejného prostranství a zeleně na pozemcích obce“
- Svazek obcí TDO Lužnice – pozvánka na valnou hromadu Svazku obcí TDO Lužnice
8.12.2016, rozpočet Svazku obcí TDO Lužnice na rok 2017
- MěÚ Tábor odbor rozvoje – projednání územně analytických podkladů pro správní území
obce s rozšířenou působností Tábor
- Geodetická kancelář – Ing. Dvořáček Tábor – návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene č.:
TA-014330038926/002 – parc.č. 526/15 kat. území Dražičky, majitel obec Dražičky
- MěÚ Tábor – stavební úřad – změna územního rozhodnutí o umístění stavby RD, studna,
ČOV na pozemcích parc.č. 11/2, 527/1 kat. území Dražičky, majitel Ladislav Adamovský
Dražičky 69
k b.4) - p. Marešová seznámila přítomné s příjmy a výdaji Obce Dražičky za měsíc 11/2016
k b.5)– zastupitelstvo obce Dražičky projednalo přípravu návrhu rozpočtu obce Dražičky na
rok 2017

1

k b.6) – starosta obce pan Mrázek informoval zastupitelstvo obce o žádosti pana Petra Háka
Dražičky 10 a pana Miloše Dvořáka Dražičky 38 o odkoupení 3 ks kontejnerů na tříděný
odpad, které jsou vzhledem k špatnému technickému stavu určeny k vyřazení a likvidaci
- starosta obce pan Mrázek navrhl vyplacení finančního daru ve výši 1.000 Kč pro pana
Radovana Janovského za zajišťování krmení ryb a organizační zajištění výlovu obecního
rybníka.
- zastupitelstvo obce Dražičky projednalo podání žádosti o dotaci z POV na r. 2017
Jihočeského kraje na zakoupení nové traktorové samochodné sekačky pro údržbu veřejného
prostranství a zeleně na pozemcích obce
- p. Bartáček informoval zastupitelstvo obce o požadavku na zapůjčení kulturní místnosti
obecního úřadu na vyhodnocení akce „Slapský víceboj“ 2.12.2016. Zastupitelstvo obce
souhlasí se zapůjčením kulturní místnosti obecního úřadu s tím, že jako dar obce na tuto akci
nebude účtován poplatek za zapůjčení
- p. Bartáček informoval zastupitelstvo obce o potřebě zakoupení nového zahradního párty
stanu 3x6 m v ceně 9.988,- Kč
- zastupitelstvo obce projednalo zajištění odběru vyřazených větších elektrospotřebičů od
občanů obce. Možnosti zpětného odběru projedná pan Mrázek na valné hromadě Svazku
obcí TDO Lužnice 8.12.2016
- pan Bartáček informoval zastupitelstvo obce o možnosti zpracování žádosti pro dotaci na
akci „Oprava opěrné zdi s chodníkem na pozemku parc.č. 76/3“ kat. území Dražičky od
firmy Dotace Snadno s.r.o. Mělník
Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 21.30 hod.
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Zapsal: Mrázek

OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE
USNESENÍ č. 16/2016
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DRAŽIČKY ZE DNE 24.11.2016
Přítomni: p Bartáček,Hák,Marešová,Mrázek,Pekárková,Šmejkal
1. Zastupitelstvo Obce Dražičky bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu za 11/2016
2. Zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo a schválilo finanční dar ve výši 1.000 Kč pro
pana Radovana Janovského za zajišťování krmení ryb a organizační zajištění výlovu
obecního rybníka.
Výsledek hlasování: pro:

6

proti: 0

3. Zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo a schválilo návrh Smlouvy o zřízení věcného
břemene č.: TA-014330038926/002 – parc.č. 526/15 kat. území Dražičky, majitel obec
Dražičky
Výsledek hlasování. pro: 6
proti: 0
4. Zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo a schválilo podle § 39, zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákonných ustanovení zveřejnit záměr obce prodat
určeným zájemcům panu Milošovi Dvořákovi Dražičky 38 a panu Petrovi Hákovi
Dražičky 10 kontejnery na tříděný odpad, které jsou určeny z důvodu špatného
technického stavu k vyřazení. Jedná se o:
kontejner na tříděný odpad – nápojový karton inv. č. 73 – 1 ks
kontejner na tříděný odpad – sklo inv. č. 79 – 1 ks
kontejner na tříděný odpad – plast inv. č. 82 – 1 ks
Cena za 1 ks kontejneru je stanovena na 150,- Kč
Výsledek hlasování. pro:

6

proti: 0

5. Zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo a schválilo smlouvu č. 1/2016 o zajištění odvozu
komunálního odpadu uzavřenou mezi obcí Dražičky a panem Zdeňkem Rukavičkou, Slapy
122(majitel RD parc.č. 381/4 kat. území Dražičky)
Výsledek hlasování. pro:

6

proti: 0

6. Zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo a schválilo zakoupení nového zahradního
stanu 3x6 m v ceně 9.997,- Kč.
Výsledek hlasování. pro:

6

párty

proti: 0

7. Zastupitelstvo obce Dražičky projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci z POV na rok
2017 Jihočeského kraje na zakoupení nové traktorové samochodné sekačky pro údržbu
veřejného prostranství a zeleně na pozemcích obce
Výsledek hlasování. pro:

6

proti: 0
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8. Zastupitelstvo obce Dražičky projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci od Mze ČR na
akci „Oprava opěrné zdi s chodníkem na pozemku parc.č. 76/3“ kat. území Dražičky.
Zpracování žádosti bude zadáno firmě Dotace Snadno s.r.o. Mělník
Výsledek hlasování. pro:

6

proti: 0

9. Zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo a schválilo smlouvu na zpracování žádosti o
dotaci a manažerské řízení přípravy projektu na akci: „ MZe rybníky a malé vodní nádrže –
Dražičky – Oprava opěrné zdi s chodníkem na pozemku parc.č. 76/3“ se zhotovitelem: Ing.
Davidem Plíštilem, Ph.D., Dotace Snadno s.r.o. Mělník

Výsledek hlasování. pro:

6

proti: 0

Zápis ověřil:

Milan Mrázek
starosta
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